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(I) Úvodní ustanovení, platnost a písemná forma

1. Dále uvedené dodací a servisní podmínky firmy KAESER KOMPRESSOREN s.r.o. (dále
jen „KAESER“ nebo „firma KAESER“) platí pro všechny dodávky zboží
a služeb firmy KAESER zákazníkĤm ve smyslu § 1751 zákona þ. 89/2012 Sb., obþanského
zákoníku, v platném znČní (dále jen „obþanský zákoník“), mezi které se mj. Ĝadí právnické
osoby soukromého a veĜejného práva, podnikající fyzické osoby jakož i další subjekty, se
kterými firma KAESER vstoupí do smluvního vztahu (dále jen „zákazník“). Veškeré existující
právní vztahy, vþetnČ právních vztahĤ budoucích, mezi zákazníkem a firmou KAESER se Ĝídí
platnými prodejními podmínkami firmy KAESER, mezi které se Ĝadí tyto Obecné dodací
podmínky (dále jen „ODP“) a Servisní podmínky (dále jen „SP“). Jakékoli další obchodní
podmínky než výše uvedené, jednostrannČ sjednané þi navržené ze strany zákazníka, k jejich
odsouhlasení nedošlo ze strany KAESER, se nestávají obsahem smlouvy ani po pĜijetí zakázky.
2. V pĜípadČ, že mezi zákazníkem a spoleþností KAESER došlo k uzavĜení rámcové
smlouvy/dohody, konkrétní smlouvy na tuto smlouvu/dohodu odkazující þi jakémukoli jinému
ujednání, které bylo mezi zákazníkem a spoleþností KAESER sjednáno v písemné formČ (dále
spoleþnČ jen „ujednání“), mají takováto ujednání pĜednost pĜed ODP a SP, nesjednají-li
KAESER a zákazník v konkrétním pĜípadČ jinak. Ostatní závazkové vztahy mezi zákazníkem
a spoleþností KAESER jsou upraveny tČmito ODP a SP.
3. Jakékoli úkony, ujednání a další komunikace zákazníka ve vztahu ke spoleþnosti KAESER
musí být provedena písemnou formou, jinak se má za to, že nebyla zákazníkem uþinČna.
(II) Nabídka, podklady k nabídce a potvrzení nabídky

1. Jakékoli úkony zákazníka a/nebo firmy KAESER smČĜující vĤþi druhé smluvní stranČ
v období pĜed uzavĜením smlouvy dle odst. 4. tohoto þlánku jsou vždy nezávazné. Takovými
úkony se rozumí zejména nabídka, pobídka þi návrh jedné smluvní strany adresovaný druhé
smluvní stranČ. Aplikace ustanovení § 1729 odst. 2 obþanského zákoníku je vylouþena.



2. V pĜípadČ, že souþástí þi pĜílohou nabídky dle odst. 1. tohoto þlánku – aĢ již došlo k uzavĜení
smlouvy þi nikoli – jsou podklady ve formČ obrázkĤ, popisĤ, výkresĤ, mír, vah apod. (dále
spoleþnČ také jen „podklady“), považují se údaje v nich uvedené za pouze orientaþní, pokud
není v konkrétním pĜípadČ výslovnČ uvedeno, že jsou závazné.
3. Výhradním vlastníkem podkladĤ – tedy i výkresĤ, vzorkĤ jakož i dalších podkladĤ hmotného
i nehmotného charakteru, vþetnČ jejich podoby v elektronické formČ, je firma KAESER, které
k tČmto náleží rovnČž práva autorská, práva na ochranu prĤmyslového vlastnictví a práva s nimi
související. Zákazník je povinen jednat tak, aby nedošlo ke zpĜístupnČní podkladĤ bez vČdomí
a souhlasu firmy KAESER tĜetím osobám; v takovém pĜípadČ se zákazník zavazuje firmu
KAESER o takové skuteþnosti neprodlenČ informovat a zajistit, aby podklady byly neprodlenČ
tĜetí osobou firmČ KAESER vráceny. V opaþném pĜípadČ odpovídá zákazník za škodu tímto
jednáním KAESERu vzniklou.
4. KAESER a zákazník sjednávají, že veškeré informace vzájemnČ mezi nimi poskytnuté
v souvislosti s uzavĜením smlouvy se považují za dĤvČrné a strana, které byly tyto informace
poskytnuty, je nesmí prozradit tĜetí osobČ a ani je použít v rozporu s jejich úþelem pro své
potĜeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavĜení smlouvy, þi nikoli. Kdo poruší tuto
povinnost, je povinen k náhradČ škody.
5. K uzavĜení smlouvy/dohody/jiné formy ujednání mezi KAESER a zákazníkem (dále také jen
„smlouva“) dojde okamžikem potvrzení objednávky zákazníka ze strany firmy KAESER s tím,
že jak objednávka zákazníka tak její potvrzení firmou KAESER musí být provedeny písemnou
formou. Zákazník a KAESER berou na vČdomí, že jak objednávka, tak její akceptace dle
pĜedchozí vČty musí být provedeny v souladu s ustanoveními tČchto ODP a SP. V pĜípadČ
nedodržení byĢ i jen jediné podmínky dle tohoto ustanovení k uzavĜení smlouvy/dohody/jiné
formy ujednání nedojde.
6. Zákazník a KAESER berou na vČdomí, že po potvrzení objednávky zákazníka ze strany firmy
KAESER postupem dle odst. 5. tohoto þlánku jsou zákazník a KAESER obsahem smlouvy
vázáni, tento považují za nemČnný a závazný a jsou povinni vykonávat své povinnosti a
uplatĖovat svá práva jen postupem, který jim smlouva a tyto ODP a SP umožní.
(III) Ceny a platební podmínky
1. Cena zboží je uvedena bez DPH a zahrnuje balné, poštovné þi náklady na dopravu zboží
v ýR vþ. základního pojištČní zboží v prĤbČhu dopravy. KAESER bere na vČdomí a souhlasí
s tím, že veškeré výše uvedené výdaje jdou k tíži firmy KAESER a na její odpovČdnost,
nesjednají-li zákazník a KAESER v konkrétním pĜípadČ výslovnČ jinak.
2. Zákazník a firma KAESER sjednali, že dodání prodávaného zboží dle odst.
1. tohoto þlánku podléhá režimu mezinárodních podmínek platných pro pĜepravu zboží
INCOTERMS 2010, konkrétnČ doložce DAP místo plnČní v ýR.
3. ZákazníkĤm, se kterými firma KAESER dosud nevstoupila do smluvního vztahu (dále jen
„nový zákazník“), bude zboží dodáno pouze na dobírku pĜi doruþení zboží nebo na základČ
platby pĜedem provedené bankovním pĜevodem. Dodání zboží novým zákazníkĤm jiným ze



zpĤsobĤ než výše uvedených není možný, nedohodne-li se firma KAESER s novým
zákazníkem jinak.
4. U ostatních zákazníkĤ než uvedených v odst. 3. tohoto þlánku, tj. tČch, kteĜí s firmou
KAESER vstoupili alespoĖ 1x do smluvního vztahu, je zpĤsob dodání zboží odvislý na
pĜedchozí dohodČ zákazníka a firmy KAESER.
5. Ceny zboží je možno hradit v hotovosti nebo bankovním pĜevodem, nedohodne-li firma
KAESER se zákazníkem jiný zpĤsob úhrady. Ustanovení odst. 3. tohoto þlánku není dotþeno.
NehledČ na výše uvedené se KAESER a zákazník dohodli, že cenu služeb nelze uhradit nebo
tuto zajistit šekem a/nebo smČnkou; tyto mohou být použity výhradnČ za úþelem úhrady þi
zajištČní ceny zboží dle smlouvy. V takovém pĜípadČ je šek/smČnka splatný bezprostĜednČ po
pĜedání zboží zákazníkovi, veškeré pĜípadné srážky/poplatky/náklady spojené s uplatnČním
šeku/smČnky jdou na vrub zákazníka.
6. Zákazníkovi, který s firmou KAESER vstoupil alespoĖ 5 krát do smluvního vztahu (dále jen
„stálý zákazník“), je ze strany KAESER poskytována sleva ve výši 2 % z ceny zboží dle odst.
1. tohoto þlánku za podmínky, že k úhradČ faktury za zboží ze strany zákazníka dojde
nejpozdČji do 10 dnĤ ode dne vystavení faktury.
7. Zákazník a KAESER berou na vČdomí, že v pĜípadČ úhrady za zboží ve výši pĜesahující
5.000,- EUR platí následující platební podmínky:
- 1/3 ceny zboží je splatná okamžikem, kdy KAESER potvrdí zákazníkovi objednávku
zboží zpĤsobem uvedeným v þl. II. odst. 5. ODP;
- 1/3 ceny zboží je splatná okamžikem, kdy KAESER zpĤsobem dle þl. IV. ODP
zákazníkovi oznámí, že zboží je ze strany KAESER pĜipraveno k odeslání;
- 1/3 ceny zboží je splatná do 30 dnĤ ode dne vystavení faktury ze strany KAESER.
8. Zapoþtení splatných a vykonatelných pohledávek zákazníka za firmou KAESER vĤþi
pohledávkám firmy KAESER za zákazníkem spoþívajícím v úhradČ ceny zboží dle tohoto
þlánku je možné jen za podmínky obdržení písemného souhlasu ze strany firmy KAESER.
(IV) Dodací lhĤta a zpoždČní dodávky/odmítnutí odebrání/pĜevzetí dodávky

1. Dodací lhĤta poþíná bČžet dnem, v nČmž došlo k potvrzení objednávky zákazníka postupem
a v souladu s þl. II. ODP, ne však dĜíve, než na stranČ zákazníka dojde ke splnČní všech jeho
povinností potĜebných pro pĜevzetí zboží, zejména povinností dle þl. III. odst. 1. ODP, úhradČ
první 1/3 ceny zboží dle þl. III. odst. 7. ODP jakož i zajištČní pĜípadných povolení þi souhlasĤ
potĜebných k uskuteþnČní obchodu mezi firmou KAESER a zákazníkem. V takovém pĜípadČ
dodací lhĤta poþíná bČžet dnem splnČní poslední z povinností na stranČ zákazníka. Výše
uvedené neplatí v pĜípadČ, kdy takové prĤtahy s plnČní povinností zákazníka byly zpĤsobeny
ze strany firmy KAESER.
2. Zákazník bere na vČdomí, že podmínkou pro Ĝádné dodržení dodací lhĤty dle pĜedchozího
odstavce je skuteþnost, že zboží objednané zákazníkem se nachází v dostateþném množství na
skladČ firmy KAESER, tj. množstvím odpovídajícím odchylce ± 10% oproti zákazníkem
požadovaného množství. Zákazník vyslovuje souhlas s tím, že na stranČ KAESER mĤže dojít


k doþasnému výpadku množství zboží na skladČ s tím, že o této skuteþnosti se KAESER
zavazuje zákazníka informovat v okamžiku, kdy tato skuteþnost na stranČ KAESER hrozí þi již
nastala. Za podmínky splnČní této informaþní povinnosti se firma KAESER neocitne v prodlení
s dodáním zboží.
3. Dodací lhĤta je zachována, jestliže pĜedmČt dodávky – zboží – je doruþen do místa plnČní
v ýR v dobČ trvání dodací lhĤty, max. však v poslední den dodací lhĤty. Dodací lhĤta je
zachována také tehdy, pokud KAESER v dobČ jejího trvání sdČlí zákazníkovi, že zboží je
pĜipraveno k expedici za podmínek dle þl. III. odst. 7. ODP. V pĜípadech, kdy podmínkou
Ĝádného odbČru zboží je jeho pĜejímka, je doba dodání zachována tehdy, pokud:
-

k pĜejímce zboží dojde kdykoli v dobČ trvání dodací lhĤty, ne však pozdČji než
posledním dnem dodací lhĤty, nebo
KAESER v dobČ trvání dodací lhĤty zákazníkovi oznámí, že zboží je pĜipraveno
k pĜejímce s oznámením konkrétního místa a data pĜejímky, bez ohledu na to, zda-li
zákazník v této dobČ pĜejímku zboží provede þi nikoli.

4. V pĜípadČ, že nedodržení dodací lhĤty bylo zpĤsobeno z dĤvodĤ na stranČ zákazníka,
odpovídá zákazník za ztrátu, zniþení þi poškození zboží, a to od okamžiku, kdy zákazník svým
jednáním takové nedodržení dodací lhĤty zpĤsobil. Zákazník je rovnČž povinen ve prospČch
firmy KAESER uhradit veškeré náklady spojené s uskladnČním zboží s tím, že v pĜípadČ
uskladnČní takového zboží na skladČ firmy KAESER je KAESER oprávnČna zákazníkovi
úþtovat skladné ve výši 3 % z ceny zboží za každý zapoþatý mČsíc uskladnČní.
5. V pĜípadČ, že zákazník zboží dle odst. 4. tohoto þlánku nepĜevezme ani v dodateþné lhĤtČ
k odbČru urþené ze strany firmy KAESER, je KAESER oprávnČna od smlouvy odstoupit s tím,
že KAESER a zákazník si jsou povinni vrátit veškerá mezi nimi již poskytnutá plnČní.
OdpovČdnost zákazníka za škodu tím není dotþena.
6. V pĜípadČ, že na stranČ firmy KAESER hrozí, resp. se vyskytnou okolnosti, pro které lze
dĤvodnČ pĜedpokládat, že zboží nebude moci být zákazníkovi dodáno ve sjednané dodací dobČ,
je KAESER povinen tuto skuteþnost oznámit zákazníkovi. O dobu trvání tČchto okolností se
bez dalšího prodlužuje dodací doba. Výše uvedená informaþní povinnosti KAESER se vztahuje
i na oznámení skonþení takové pĜekážky.
7. Zákazník je oprávnČn odstoupit od smlouvy bez výpovČdní lhĤty, pokud firma KAESER, ani
pĜes poskytnutí veškeré souþinnosti na své stranČ, není schopna splnit své závazky pro ni ze
smlouvy vyplývající, po pĜedchozích 2 písemných výzvách dle standardní zákonné doruþovací
lhĤty ze strany zákazníka smČĜujících k jejich splnČní. OhlednČ dodávky uskuteþnČné po
þástech, z nichž nČkteré již byly zákazníkem pĜijaty nebo se mají uskuteþnit teprve v budoucnu,
je zákazník oprávnČn odstoupit od smlouvy tehdy, jestliže tato þást dodávky nemá zĜejmČ
vzhledem ke své povaze pro zákazníka hospodáĜský význam bez zbývajících þástí dodávky, u
nichž se firma KAESER ocitla v prodlení. V ostatních než v tomto odstavci uvedených
pĜípadech je zákazník povinen uhradit cenu byĢ i jedné dílþí dodávky. V pĜípadČ, že prodlení
s dodávkou/dílþí dodávkou zboží je zpĤsobeno ze strany zákazníka, je tento povinen nahradit
spoleþnosti KAESER veškerou škodu.
8. V pĜípadČ, že zákazník pĜijetí / uskuteþnČní pĜejímky zboží dle tČchto ODP odmítne, stanoví
firma KAESER zákazníkovi dodateþnou pĜimČĜenou lhĤtu pro pĜevzetí nebo pĜijetí zboží.
Jestliže však zákazník nesplní svou povinnost ani v takovéto dodateþné lhĤtČ, je firma KAESER


oprávnČna od smlouvy odstoupit a požadovat na zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 20% ceny
pĜedmČtu smlouvy (zboží, služby apod.). Právo na náhradu škody firmy KAESER tím není
dotþeno.
9. Firma KAESER je krom výše uvedeného oprávnČna od smlouvy odstoupit z dĤvodĤ
uvedených
platnými
právními
pĜedpisy,
zejména
obþanským
zákoníkem,
a dále v pĜípadČ, pokud vĤþi zákazníkovi bylo zahájeno insolvenþní þi jiné obdobné Ĝízení
zakládající podezĜení o možné platební neschopnosti zákazníka. Zákazník je oprávnČn od
smlouvy odstoupit z dĤvodu uvedených platnými právními pĜedpisy.
(V) PĜechod rizika, pĜejímka

1. Náklady i rizika spojená s dodávkou pĜedmČtu smlouvy (zboží, služby apod.) podléhají
režimu mezinárodních podmínek platných pro prodej a dodání zboží INCOTERMS 2010,
konkrétnČ doložce DAP místo plnČní v ýR, tj. pĜecházejí na zákazníka v místČ plnČní (skladČ,
továrnČ, nebo jiném ujednaném místČ) a to v okamžiku, jakmile je zboží/služba dodáno
zákazníkovi. Výše uvedené platí i v pĜípadČ dílþích dodávek þi dodávek, s jejichž plnČním je
spjata další služba poskytnutá firmou KAESER (napĜ. náklady na uvedení do provozu nebo
instalaci zboží). V pĜípadech, kdy podmínkou Ĝádného odbČru zboží je jeho pĜejímka provedená
zákazníkem, pĜechází náklady a rizika na zboží na zákazníka okamžikem uskuteþnČní této
pĜejímky, provedené v souladu s þl. IV. odst. 3. ODP. V pĜípadČ zpoždČní zásilky / pĜejímky
uskuteþnČné v rozporu s þl. IV. odst. 3. ODP z dĤvodĤ na stranČ zákazníka, pĜechází riziko na
zákazníka dnem oznámení firmy KAESER o pĜipravenosti objednávky k odeslání nebo
k pĜevzetí zboží zákazníkem.
2. Zákazník není oprávnČn odmítnout pĜevzetí zboží/služby pro nepodstatnou vadu,
tj. zejména takovou, která zákazníkovi nezabraĖuje zboží/službu užívat zpĤsobem, pro který je
zboží/služba urþeno.
3. Zákazník a firma KAESER berou na vČdomí, že zboží/služby poskytované zákazníkovi dle
smlouvy je po dobu pĜepravy zboží/služby zákazníkovi, pojištČno základním pĜepravním
pojištČním proti ztrátČ, zniþení þi poškození. Náklady spojené s pojištČním nese v plné výši
KAESER. Smluvní strany prohlašují, že krom výše uvedeného rozsahu pojištČní lze po
pĜedchozí dohodČ se zákazníkem sjednat i vyšší rozsah pojištČní s tím, že i v takovém pĜípadČ
jdou náklady s tím spojené v plné výši k tíži zákazníka. Ustanovení þl. IX odst. 3 tím není
dotþeno.
(VI) Záruka za jakost

Za vady zboží poskytuje firma KAESER zákazníkovi záruþní dobu v délce trvání
12 mČsícĤ od uvedení do provozu, max. však 18 mČsícĤ od dodání zboží, to vše za podmínky,
že ze strany zákazníka dojde ke kumulativnímu splnČní podmínek uvedených v tomto þlánku.
1. V pĜípadČ, že k výskytu vady zásilky dojde v období pĜed pĜechodem rizika na zákazníka dle
þl. V. tČchto ODP, je zákazník povinen tuto skuteþnost neprodlenČ firmČ KAESER písemnČ
oznámit, vþ. popisu konkrétní vady a jejích dĤsledkĤ na þinnost zboží. Za podmínky Ĝádného


oznámení dle pĜedchozí vČty se firma KAESER zavazuje takovou vadu dle svého uvážení
napravit, a to opravou vadného dílu/souþástky þi jejím nahrazením dílem/souþástkou
bezvadným. Zákazník souhlasí s tím, že vadné díly/souþástky, které byly opraveny/nahrazeny
firmou KAESER, náleží spoleþnosti KAESER.

2. V pĜípadČ, že zboží dodané ze strany KAESER zákazníkovi vykazuje vady, pro které dojde
k porušení smlouvy podstatným zpĤsobem, je zákazník povinen tuto skuteþnost neprodlenČ
firmČ KAESER písemnČ oznámit, vþ. popisu konkrétní vady a jejích dĤsledkĤ na þinnost zboží.
Zákazník je oprávnČn na firmČ KAESER požadovat odstranČní takové vady dodáním
náhradního zboží za zboží vadné, dodáním chybČjícího zboží a požadovat odstranČní právních
vad nebo požadovat odstranČní vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné nebo
požadovat pĜimČĜenou slevu z kupní ceny (dále jen „náprava vad 1“). Firma KAESER se
zavazuje nápravu vad 1realizovat dle pokynĤ zákazníka, resp. jiným vhodným zpĤsob
k nápravČ vady, který KAESER uzná za vhodné a s ním zákazníka seznámí, a to ve lhĤtČ
30 dnĤ ode dne, kdy byly spoleþnosti KAESER vady zákazníkem oznámeny. V pĜípadČ, že
k nápravČ vady 1 ze strany KAESER nedojde ve lhĤtČ výše uvedené, je zákazník po pĜedchozí
písemné dohodČ s firmou KAESER oprávnČn vadu odstranit sám nebo prostĜednictvím tĜetí
osoby a náklady s tím úþelnČ vynaložené požadovat na firmČ KAESER k proplacení.
V pĜípadČ, že k nápravČ vady 1 ze strany KAESER nedoje nČkterým z výše uvedených zpĤsobĤ,
je zákazník oprávnČn od smlouvy odstoupit.
3. V pĜípadČ, že zboží dodané ze strany KAESER zákazníkovi vykazuje vady, pro které dojde
k porušení smlouvy nepodstatným zpĤsobem, je zákazník povinen tuto skuteþnost neprodlenČ
firmČ KAESER písemnČ oznámit, vþ. popisu konkrétní vady a jejích dĤsledkĤ na þinnost zboží.
Zákazník je oprávnČn na firmČ KAESER požadovat odstranČní takové vady dodáním
chybČjícího zboží a odstranČním ostatních vad zboží nebo požadovat slevu z kupní ceny (dále
jen „náprava vad 2“). Firma KAESER se zavazuje nápravu vad 2 realizovat zpĤsobem, který
KAESER uzná za vhodné, a to ve lhĤtČ 30 dnĤ ode dne, kdy byly spoleþnosti KAESER vady
zákazníkem oznámeny. V pĜípadČ, že k nápravČ vady 2 ze strany KAESER nedojde ve lhĤtČ
výše uvedené, je zákazník po pĜedchozí písemné dohodČ s firmou KAESER oprávnČn vadu
odstranit sám nebo prostĜednictvím tĜetí osoby a náklady s tím úþelnČ vynaložené požadovat na
firmČ KAESER k proplacení.
4. V pĜípadČ, že reklamace vad zboží dle odst. 1. – 3. tohoto þlánku je oprávnČná, jde náprava
vady k tíži firmy KAESER. Náklady zákazníka s uplatnČním vady spojené, zejména cestovné
a balné, hradí KAESER.
5. V pĜípadČ, že reklamace vad zboží dle odst. 1. – 3. tohoto þlánku není oprávnČná þi jedná
o reklamaci nedĤvodnou, jdou veškeré náklady KAESER týkající se zjištČní vady, jakož
i náklady zákazníka s uplatnČním vady spojené, zejména cestovné a balné, v plné výši k tíži
zákazníka.
6. Záruka na zboží dle tohoto þlánku se nevztahuje zejména na pĜípady, kdy dojde k výskytu
vady na zboží þi poškození zboží v dĤsledku:
a) nevhodného nebo nesprávného používání, chybné montáži nebo uvedení do provozu zboží
zákazníkem nebo tĜetí osobou,



b) užívání zboží zákazníkem nebo tĜetí osobou k úþelu a/nebo rozsahu, k jehož užívání nebylo
zboží urþeno,
c) chybného nebo nedbalého zacházení se zbožím, nesprávné údržbČ, použití nevhodných
provozních prostĜedkĤ, závadných stavebních prací ze strany zákazníka nebo tĜetí osoby, závad
zpĤsobených chemickými, elektrochemickými nebo elektrickými vlivy, pokud tyto závady
nejsou zavinČny firmou KAESER,
d) pĜi nepoužití ochranného spínaþe motoru zákazníkem nebo tĜetí osobou,
e) pĜi úpravČ þi opravČ zboží zákazníkem bez pĜedchozího souhlasu firmy KAESER.
7. V pĜípadČ, kdy ze strany zákazníka dojde i pĜes okolnosti dle odst. 1. – 3. tohoto þlánku
k odstoupení od smlouvy, nemá zákazník právo náhradu škody s tím spojenou. To neplatí
v pĜípadČ, kdy porušení smlouvy bylo zpĤsobeno výluþnČ na stranČ firmy KAESER jejím
úmyslným jednáním.
8. Vlastnosti, charakteristika, jakož i další popis zboží jsou stanoveny výhradnČ v pĜíslušném
dokumentu (návodu k použití þi jiném obdobném dokumentu), poskytnutém zákazníkovi spolu
se zbožím ze strany firmy KAESER. Jakákoli ostatní vyjádĜení, doporuþení nebo reklamy
výrobce nebo tĜetích osob nemusí nutnČ odrážet skuteþné vlastnosti, charakteristiku þi jiný
popis zboží poskytnutý zákazníkovi firmou KAESER. Za používání zboží zákazníkem
zpĤsobem dle pĜedchozí vČty nenese firma KAESER žádnou odpovČdnost a pĜípadné škoda
vzniklá na zboží þi vzniklá zákazníkovi jde plnČ k tíži zákazníka.
9. V pĜípadČ, že se zbožím dodaný / následnČ zaslaný montážní návod / návod k použití je vadný
þi nekompletní, je zákazník povinen tuto skuteþnost ve lhĤtČ bez zbyteþného odkladu po jejím
zjištČní firmČ KAESER oznámit a požádat ji o nápravu vzniklé situace. Po dobu zajištČní
nápravy ze strany firmy KAESER se zákazník zavazuje zdržet se jakékoli þinnosti smČĜující
k montáži þi kompletaci zboží. V opaþném pĜípadČ se na zboží nevztahuje záruka dle tohoto
þlánku a za pĜípadné škody zpĤsobené zákazníkovi / tĜetí osobČ užitím takového zboží odpovídá
plnČ zákazník. OdpovČdi na dotazy zákazníka související s pĜípadnými nejasnostmi s montáží
/
používáním
zboží
vyĜizuje
v pracovní
dobČ
firmy
KAESER,
tj. v dobČ od 7.00 hod do 13.30 hod, poradenské oddČlení firmy KAESER na tel. þísle
+420 272 706 821.
10. Pokud na zboží firmy KAESER je poskytnuta záruka / garance ze strany tĜetího subjektu,
zĤstává tímto nedotþena.
11. Firma KAESER se zavazuje udržovat na skladČ náhradní díly pro zboží odebrané
zákazníkem, jehož výroba již byla ukonþena, po dobu nejménČ 8 let od doby ukonþení výroby
a dodávek zboží. Zákazník bere na vČdomí, že firma KAESER je v takovém pĜípadČ oprávnČna
namísto originálních dílĤ užít kvalitou odpovídající ekvivalentní náhradní díly.
12. OdpovČdnost za vady firmy KAESER za vady, vyskytlé na použitém zboží, je vylouþena.



(VII) Nároky spojené s porušením smluvních povinností

1. Zákazník se vzdává veškerých existujících, i v budoucnu vzniklých, práv vzniklých na
základČ porušení smluvní povinnosti druhé smluvní strany v souvislosti s plnČním úkonĤ ze
smlouvy/kontraktu, jejichž souþástí jsou tyto ODP nebo SP. Shora uvedené neplatí v pĜípadČ,
kdy právo zákazníka pĜiznávají výslovnČ tyto ODP, SP anebo smlouva/kontrakt samotná.
(VIII) Promlþení

Práva ze závazkových vztahĤ v souvislosti se smlouvou se promlþují v obecné promlþecí dobČ
dle ustanovení § 629 a násl. obþanského zákoníku.
(IX) Výhrada vlastnického práva
1. Všechny dodávky zboží / služeb þi jiných plnČní jsou pĜedmČtem výhradního vlastnictví
firmy KAESER za dále uvedených podmínek. Zboží / služba / jiné plnČní zĤstává výhradním
vlastnictvím firmy KAESER až do úplného zaplacení kupní ceny vþ. poplatkĤ a pĜípadných
dalších plateb, k jejichž úhradČ je zákazník vĤþi KAESER dle smlouvy, ODP, SP þi právních
pĜedpisĤ povinen.
2. V pĜípadČ, že zákazník disponuje pĜípadným oprávnČním k podnikatelské þinnosti a dojde-li
mezi firmou KAESER a zákazníkem k písemné dohodČ, je zákazník oprávnČn prodávat licence
a poskytovat sublicence k prodeji zboží dalším osobám. Zákazník je v takovém pĜípadČ povinen
firmČ KAESER oznámit všechny okolnosti související s dalším prodejem zboží jakož i
okolnosti týkající se obchodních vztahĤ zákazníka se svými odbČrateli. Firma KAESER je
oprávnČna kdykoli, a to i bez uvedení dĤvodĤ, souhlas s prodejem licencí a/nebo poskytování
sublicencí zákazníkem tĜetím osobám, odvolat.
3. Po dobu trvání výhrady vlastnického práva dle odst. 1. tohoto þlánku je zákazník povinen
pĜedmČt dodávky na vlastní náklady pojistit proti ztrátČ, zniþení, poškození, krádeži, vloupání,
poškození ohnČm, vodou a proti jiným škodám, které mohou na dodávce vzniknout.
S podmínkami uzavĜení pojistné smlouvy se zákazník zavazuje pĜedem obeznámit firmu
KAESER. Z obsahu pojistné smlouvy musí vyplývat, že pĜedmČtem smlouvy je zboží „firmy
KAESER“.
4. Zákazník nesmí pĜedmČt dodávky po dobu výhrady vlastnického práva dle tohoto þlánku užít
k zajištČní svých pohledávek vĤþi tĜetím osobám, aĢ již ve formČ zástavního práva, jistoty þi
jiného zajišĢovacího institutu. V pĜípadČ porušení této povinnosti zákazníka je firma KAESER
oprávnČna od smlouvy odstoupit a požadovat na zákazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši
100% ceny zakázky. OdpovČdnost zákazníka za škodu tím není dotþena. V pĜípadČ, že tĜetí
osoba uplatní práva na zboží, jehož výhradním vlastníkem dle tohoto þlánku je firma KAESER,
zavazuje se zákazník o této skuteþnosti KAESER neprodlenČ informovat; v opaþném pĜípadČ
zákazník odpovídá za škodu firmČ KAESER vzniklou.

5. V pĜípadČ jednání zákazníka v rozporu se smlouvou a/nebo ODP a/nebo SP, zejména tehdy,
kdy se zákazník ocitl v prodlení s úhradou ceny dodávky pĜevyšující 30 dní od data splatnosti,
je firma KAESER oprávnČna, po pĜedchozím upomenutí, pĜedmČt dodávky odebrat
a zákazník je povinen tuto dodávku vydat. Strany jsou povinny v takovém pĜípadČ vydat si již
vzájemnČ poskytnutá plnČní.
(X) Právní ochrana, autorská práva, utajování informací

1. Veškerá práva duševního a prĤmyslového vlastnictví jako napĜ. práva k patentĤm, užitným
a prĤmyslovým vzorĤm, ochranným známkám podle smlouvy náleží firmČ KAESER popĜ.
subjektĤm, které jsou jejich zákonnými uživateli.
2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré skuteþnosti obchodní, výrobní þi technické povahy
související s podnikem druhé smluvní strany, které mají skuteþnou nebo alespoĖ potenciální
materiální þi nemateriální hodnotu a nejsou v pĜíslušných obchodních kruzích bČžnČ dostupné,
tvoĜí pĜedmČt obchodního tajemství druhé smluvní strany. Každá ze smluvních stran, který se
pĜi výkonu svých práv a povinností ze smlouvy dozví o nČkteré ze skuteþností tvoĜících
obchodní tajemství druhé smluvní strany, je povinna s nimi nakládat jako s obchodním
tajemstvím dle ustanovení §504 obþanského zákoníku.
3. Výkresy, nástroje, software, formy, zaĜízení, modely, šablony, vzorky a podobné pĜedmČty,
které byly firmou KAESER nebo pro firmu KAESER dodány, použity nebo zpĜístupnČny
v souvislosti se smlouvou, jsou a zĤstávají majetkem firmy KAESER a nesmČjí být pĜenechány
nebo jinak zpĜístupnČny neoprávnČné tĜetí stranČ. Jakákoli reprodukce þi napodobování tČchto
pĜedmČtĤ jsou dovoleny pouze s pĜedchozím souhlasem firmy KAESER.
4. Jakékoli spojení zákazníka s firmou KAESER þi reference na firmu KAESER, které zákazník
zamýšlí sdČlit þi užít ve vztahu k tĜetí osobČ, je zákazník oprávnČn uþinit až poté, co obdržel ze
strany firmy KAESER její písemný souhlas.
(XI) Ochrana osobních údajĤ
1. V rámci naší þinnosti mĤžeme zpracovávat údaje získané od Vás pĜípadnČ z veĜejných
zdrojĤ, které jsou považovány jako osobní údaje. Jedná se zejména o Vaše jméno a pĜíjmení
nebo jméno a pĜíjmení Vašich pracovníkĤ vþetnČ jejich pracovního zaĜazení, e-mailu, telefonu,
jiných Vašich identifikátorĤ jako je Iý a DIý, IP adresy nebo záznamy o komunikaci v rámci
poskytování výrobkĤ a služeb, a to vše proto, abychom mohli ĜádnČ plnit smlouvu s Vámi
uzavĜenou. Pokud budeme chtít Vaše údaje pĜedat našim partnerĤm, vždy si od Vás pro tento
úþel vyžádáme souhlas.
2. Více informací o ochranČ osobních údajĤ a jejich zpracování dle zákonné úpravy a naĜízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (GDPR) naleznete na našich
webových stránkách: http://www.kaeser.cz/extras/privacy-policy.asp#0

(XII) UplatnČní práv tĜetí strany ke zboží
1. V pĜípadČ, že tĜetí strana na zákazníkovi uplatní nČkteré právo uvedené v þl. X ODP, aĢ již
na zákazníkovi požaduje náhradu za jeho užívání þi nikoli a/nebo se na zákazníkovi domáhá
náhrady škody þi nikoli, je zákazník povinen:
- firmu KAESER neprodlenČ informovat o takovém uplatnČní práva tĜetí osobou;
- pĜijmout opatĜení k ochranČ práv firmy KAESER, která nesnesou odkladu, zejména zajistit
zboží firmy KAESER pĜed ztrátou, zniþením þi poškozením;
- pĜedat firmČ KAESER veškeré podklady ke zboží, které slouží a/nebo mohou sloužit
k ochranČ zboží firmy KAESER a práv s ním spojených;
- poskytnout firmČ KAESER potĜebnou souþinnost spojenou s ochranou práv firmy KAESER.
V pĜípadČ neposkytnutí souþinnosti zákazníka v souvislosti s výše uvedeným odpovídá
zákazník za škodu tímto jednáním firmČ KAESER vzniklou.
2. Zákazník bere na vČdomí, že pĜijetí ochranných opatĜení souvisejících s ochranou práv firmy
KAESER dle þl. X je plnČ v kompetenci firmy KAESER. Zákazník se zavazuje, že uþiní
všechny potĜebné kroky související s ochranou práv KAESER a zdrží se jakéhokoli jednání,
které by bylo k ochranČ práv firmy KAESER na újmu.
(XIII) Místo plnČní a soudní pĜíslušnost

Místem plnČní je místo, kam má být dodávka zboží / služba dle smlouvy firmou KAESER
poskytnuty. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se Ĝídí právním Ĝádem ýeské republiky,
pĜedevším pak zákonem þ. 89/2012 Sb., obþanským zákoníkem v platném znČní. Pro
rozhodování sporĤ mezi firmou KAESER a zákazníkem jsou pĜíslušné soudy ýeské republiky.
Smluvní strany sjednaly místní pĜíslušnost Obvodního soudu pro Prahu 9, bude-li dána vČcná
pĜíslušnost soudu krajského, je místnČ pĜíslušným MČstský soud v Praze.



